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Realizacja projektu – 2018 r. 

Zajęcia sportowe przeprowadzane w ramach Programu 

nieodpłatnymi i będą przeprowadzane na terenie Szkoły wchodz

Ośrodka Koszykówki. 

Koordynator : Tomasz Sobczak– trener UKS CHromik

Realizatorzy na ternie miasta Żary:  

1)Szkoła Podstawowa Nr 1 im. F. Chopina w 

2)Szkoła Podstawowa Nr 8 im. B. Chrobrego w 

Wnioskodawca: Gmina Żary o statusie miejskim.
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